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1. Kaj pomeni naslov pesmi? ___________________________________________ 
2. Pesnik v kavarni riše. Kaj riše in zakaj? __________________________________ 
3. Natančno in v pravilnem zapovrstju poimenuj predmete, ki jih pesnik riše. 

a. hišica, drevo, sonce, klopica, roža, stezica, lepa žena 
b. hišica, klopca, stezica, sonce, roža, lepa žena 
c. sonce, lepa žena, klopica, rožica, drevo, hišica, stezica 
d. lepa žena, stezica, klopica, rožica, hišica, drevo 

 
4. Bi lahko vse to narisal-a tudi ti? Poskusi. Svojo sliko pokaži sošolcu/sošolki, ki naj jo 

pokomentira in svoje opažanje zapiše v spodnji okvir, ti pa pokomentiraj njegov/njen 
izdelek. 

 
 
 

 
5. Poimenuj temo pesmi. 

a. ljubezenska 
b. domovinska 
c. bivanjska 
d. osebnoizpovedna 

 
6. Pesem lahko razložimo na dva načina. Eden ja lahko ironija in kritika, drugi 

hrepenenje. Dopolni: 
a. Ironija do česa? 

_______________________________________________________________ 
b. Hrepenenje po čem? 

_______________________________________________________________ 
7. V SSKJ za slovarski sestavek »ironija« najdemo dve razlagi. V razlagi obkroži, katera 

razlaga ustreza obravnavani vsebini pesmi. 
 

 ironíja  -e ž (ı)̑ 1. izražanje negativnega, odklonilnega odnosa do česa, navadno z 
vsebinsko pozitivnimi besedami; posmehovanje, posmeh: njegovo orožje je ironija; 
komaj opazna ironija; sredstva ironije / njen pogled je izražal ironijo; v njegovih 
besedah je začutila jedko ironijo; govoriti, reči kaj z ironijo; sestavek je poln ironije / 
ekspr. kar sem rekel, mislim brez ironije zares, iskreno 2. ekspr., navadno v 
povedno-prislovni rabi izraža, da je kaj v nasprotju s položajem ali stanjem, v 
katerem se pojavlja: da mu je ravno njegov največji sovražnik rešil življenje, je prava 
ironija / ironija je v tem, da tako ravnodušno govori o bolezni, ki jo ima sam / z 
oslabljenim pomenom ironija naključja, usode ◊ lit. romantična ironija besedna 
figura, s katero avtor v zgodbi nagovori bralca, izrazi svoje mnenje 

 
8. V SSKJ za slovarski sestavek »satira« najdemo dve razlagi. Obkroži, katera razlaga 

ustreza obravnavani vsebini pesmi. 
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satíra  -e ž (ı)̑ 1. lit. delo, ki na oster, zbadljiv način prikazuje resničnost, življenje: 
napisati, objaviti satiro; literarna, moralna, politična satira; satire latinskih pesnikov; 
satira v prozi, verzih 2. knjiž. ostro, zbadljivo prikazovanje resničnosti, življenja: 
pisateljevo nagnjenje k satiri / satira na človeške napake 

9. Kaj pesem sporoča v svojem zadnjem verzu: »Gospod natakar, še en konjak, 
prosim!«?  

a. Vztrajanje v življenju: torej biti del vsakdana in si privoščiti svoje sanje in svoje 
ustvarjanje. 

b. Vztrajanje v življenju: torej biti del vsakdana, vendar pa se mu tudi upirati in 
iskati smisel v nenavadnosti. 

c. Vztrajanje v življenju: torej biti del vsakdana in si privoščiti svoje sanje in svoje 
ustvarjanje. 

d. Ustvarjati, vendar se zapreti vase in ne dovoliti drugim, da nam pridejo do 
živega. 
 

10. Iz pesmi v slovarski obliki izpiši pomanjševalnice. 
_____________________________________________________________________ 
 

11. Kakšno življenje ponazarjajo pomanjševalnice? 
a. Idilično 
b. Ironično 
c. Idilično in ironično 
 

12. Poimenuj  prevladujoč slogovni postopek v pesmi? 
a. poročanje 
b. razlaganje 
c. utemeljevanje 
d. pripovedovanje 
e. opisovanje 

 
13. Svoj odgovor podpri s primerom iz prve kitice pesmi. 

______________________________________________________________________ 
 

14. V pesmi prevladujeta dva glagola. Katera dva glagola sta to? 
_____________________________________________________________________ 
 

15. Določi zunanjo zgradbo pesmi. 
Število kitic: ________________  
Število verzov: ________________  
Rima: _____________________  
 

16. V pesmi najdemo dva simbola, to sta kavarna in risbica. Kaj poimenujeta?  
kavarna  
risbica  
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17. Pesem je po obliki sicer tradicionalna. V čem pa je izražena modernost? 
_______________________________________________________________ 
 

18. Iz pesmi izpiši zahtevano pesniško sredstvo. 
pomanjševalnice  

ukrasni pridevki  

naštevanje  

anafora  

vzklik  

                      

 

 


